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Sprawozdanie z realizacji Ramowego planu pracy RIO 

 w Opolu na 2008 r. 
 

I ZADANIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI 
 
1. Opracować roczne sprawozdanie z realizacji ramowego planu pracy Izby za 2007 r. 

wraz ze sprawozdaniem z realizacji planu kontroli.  

Rozpatrzyć je na posiedzeniu Kolegium Izby. 

WIAS przy współpracy kierowników komórek organizacyjnych przygotował w 
terminie sprawozdanie z realizacji ramowego planu pracy Izby za 2007 rok, w którym 
przedstawił w sposób zwięzły realizację zadań przyjętych w planie. Sprawozdanie zostało 
rozpatrzone na posiedzeniu Kolegium i przyjęte uchwałą Kolegium nr 7/51/2008 z 26 
marca 2008 r. 
 

2. Opracować sprawozdanie z wykonania budŜetu RIO za 2007 r. wraz z informacją 

opisową.  

Rozpatrzyć je na posiedzeniu Kolegium. 

Sprawozdanie z wykonania budŜetu RIO w Opolu za 2007 r. wraz z informacją 
opisową opracowano w terminie i przedstawiono Kolegium. W sprawozdaniu tym 
przedstawiono zmiany dokonane w planie finansowym Izby, omówiono szczegółowo 
realizację wydatków bieŜących oraz wydatków majątkowych. Sprawozdanie zostało 
przyjęte przez Kolegium uchwałą nr 7/50/2008 z dnia 26 marca 2008 r. 

 
3. Rozpatrzyć sprawozdania z działalności kontrolnej i informacyjno – szkoleniowej. 

Na posiedzeniu Kolegium w dniu 26 marca 2008 r. Naczelnicy Wydziałów omówili 
przyjmowane sprawozdania. Kolegium rozpatrzyło i przyjęło Sprawozdanie z działalności 
kontrolnej oraz Sprawozdanie z działalności informacyjno – szkoleniowej, odpowiednio 
uchwałami nr 7/52/2008 i nr 7/53/2008.  

 
4. Sporządzić roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych i 

przekazać Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.  

Sporządzono roczne sprawozdanie z udzielonych zamówień publicznych za 2007 r. 
zgodnie z przepisami prawa i w dniu 25 stycznia 2008 r. przekazano do Urzędu 
Zamówień Publicznych. 

 
5. Sporządzić bilans RIO za 2007 r.  

Bilans RIO w Opolu za 2007 r. wraz z załącznikami i częścią opisową sporządzono 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i przekazano w dniu 28 marca 2008  r. do 
Departamentu BudŜetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

 
6. Sporządzić plan rzeczowy i finansowy na 2008 r. rachunku dochodów własnych, 

słuŜący do realizacji zadań w zakresie działalności szkoleniowej i informacyjnej. 

Wydział Informacji Analiz i Szkoleń opracował plan rzeczowy rachunku dochodów 
własnych zawierający przewidywaną ilość i zakres tematyczny szkoleń dla jednostek 
samorządu terytorialnego. Na podstawie planu rzeczowego Główna Księgowa opracowała 
plan finansowy przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych, który został 
zatwierdzony przez Prezesa RIO w Opolu w dniu 26 lutego 2008r. 
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7. Opracować układ wykonawczy budŜetu RIO na 2008 r. i przekazać go do realizacji. 

Dysponent części budŜetowej w piśmie z dnia 13.02.2008 r. Nr DB-B-0333-6-734/08 
przekazał RIO w Opolu ostateczne kwoty dochodów i wydatków budŜetowych 
wynikające z układu wykonawczego BudŜetu Państwa. Na podstawie tych danych 
sporządzono plan finansowy na 2008 r. Plan ten został zatwierdzony przez Prezesa RIO w 
Opolu w dnia 26 lutego 2008 r. 

 
8. W okresach kwartalnych analizować przebieg realizacji budŜetu RIO ze 

szczególnym uwzględnieniem funduszu wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych. 

Przebieg wykonania budŜetu Izby w 2008 r. analizowano na bieŜąco. W okresach  za I 
półrocze i za III kwartały sporządzano opisową informację z realizacji planu dochodów i 
wydatków budŜetowych. Informacja ta zawierała szczegółowe omówienie zagadnień 
zawartych w piśmie MSWiA z dnia 4.04.2008 r. Nr DB-S-0372/3-144/2008 r., a w 
szczególności: 
− prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, 
− plan finansowy i jego zmiany dokonywane w ciągu poszczególnych okresów 

sprawozdawczych, 
− zgodności wydatków z planowanym przeznaczeniem, 
− prawidłowość wykorzystania środków finansowych, w tym przebieg i zakres 

zrealizowanych zadań, 
−  przestrzeganie realizacji procedur kontroli finansowej oraz przeprowadzania 

wstępnej oceny celowości zaciągniętych zobowiązań i dokonywania wydatków. 
Analizy kwartalne przekazywane były do Departamentu BudŜetu MSWiA. 

 
9. Realizować zadania inwestycyjne i remontowe w zakresie: pomieszczeń biurowych i 

części wspólnych budynku, zakupu sprzętu komputerowego, 

W ramach wydatków majątkowych (§ 6050) dokonano modernizacji 3 pomieszczeń 
biurowych (sekretariat, gabinety Prezesów) oraz części wspólnej budynku tj. dachu.  
Prace modernizacyjne rozpoczęto w miesiącu czerwcu a zakończono 31 lipca 2008 r. 
Modernizacja dachu polegała na wymianie podłoŜa i pokrycia oraz zamontowaniu 
barierki. Zadanie to wykonano zgodnie z projektem budowlanym. W wydatkach 
dotyczących prac modernizacyjnych dachu partycypowało Samorządowe Kolegium 
Odwoławcze w Opolu.  
W 2008 r. wykonywano równieŜ prace remontowe ze środków bieŜących zaplanowanych 
w  
§ 4270 – zakup usług remontowych. Zakres tych prac obejmował wymianę wykładzin 
(wraz z wyrównaniem podłoŜa) oraz odnowienie ścian w 3 pomieszczeniach biurowych.  
W zakresie doposaŜenia Izby w sprzęt komputerowy w 2008 r. dokonano zakupu ze 
środków majątkowych ujętych w § 6060 trzech zestawów komputerowych oraz trzech 
laptopów.  
Dodatkowo ze środków rezerwy celowej zakupiono dwie licencje oprogramowania ACL. 
Z programu tego korzystają inspektorzy kontroli. 

 
10. Przeprowadzać kontrolę finansową wydatków Izby zgodnie z przyjętym systemem 

kontroli wewnętrznej. 

Przestrzegano regulacje zawarte w Zarządzeniu Prezesa RIO w Opolu nr 9 z dnia 25 
września 2006 r. w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej obowiązującej w RIO 
w Opolu, w zakresie zakupów i usług. Na bieŜąco dokonywano wstępnej kontroli 
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celowości wydatków. Kontrola ta sprawowana była przez kierowników komórek 
organizacyjnych. Wydatki podlegały równieŜ bieŜącej kontroli, którą objęto w 
szczególności: prawidłowość naliczania wynagrodzeń i zasiłków płatnych z ubezpieczenia 
społecznego, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, realizację 
wydatków wynikających z zawartych umów. BieŜącą kontrolę wydatków (przed 
dokonaniem wydatku) dokonywała  Główna Księgowa. Po zakończeniu roku tj. w dniach 
od 5 stycznia 2009 r. do 31 stycznia 2009r. przeprowadzono kontrolę finansową 
wydatków Izby.  
Zakresem kontroli objęto: 
- procedury wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków, 
- zamówienia publiczne, 
- dowody księgowe (zgodność z wymogami wynikającymi z art. 21 i art. 22 ustawy o  
rachunkowości).  
Dodatkowo kontrolą objęto prawidłowość sporządzenia inwentaryzacji sald i materiałów. 
Wyniki badań poszczególnych zagadnień zostały przedstawione w protokole kontroli.  

 
11. Przeprowadzać zadania audytu wewnętrznego w Izbie, zgodnie z przyjętym planem 

audytu. 

Wykonując obowiązek ustawowy, w Izbie zatrudniono w okresie od 21.01.2008 r. do 
30.06.2008 r. na umowę o pracę audytora wewnętrznego.  
W dniach od 16.05.2008 r. do 26.06.2008 r. zostało przeprowadzone zadanie audytowe w 
Biurze Izby. Wyniki audytu zostały przedstawione w sprawozdaniu z przeprowadzenia 
audytu z dnia 27 czerwca 2008 r. 

 
11a.Sporządzić plan audytu wewnętrznego na 2009 rok i przekazać go do Ministerstwa 

Finansów. 

  Zadanie nie zostało wykonane, gdyŜ od 1 lipca 2008 r. nie ma zatrudnionego audytora 
w Izbie.  

 
11b.Sporządzać i przekazywać do Ministerstwa Finansów kwartalne sprawozdania z 

realizacji zadań audytowych. 
W ramach zadań wynikających z ustawy o finansach publicznych, audytor 

wewnętrzny sporządził sprawozdanie z realizacji planu audytu wewnętrznego Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Opolu za 2007 r. oraz kwartalne sprawozdania z realizacji planu 
audytu za I i II kwartał 2008 r. 
Sprawozdania te zostały przekazane do Departamentu Koordynacji Kontroli Finansowej i 
Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Finansów w terminach: 27.03.2008 r., 3.04.2008 
r. i 7.07.2008 r. 

 
12. Uchwalić wnioski do projektu budŜetu Izby na 2009 rok. 

Wnioski do projektu budŜetu na 2009 r. zostały przyjęte przez Kolegium uchwałą 
7/47/2008 z 26 marca 2008 r. Uchwała Kolegium została przekazana do 
Przewodniczącego Komisji ds. BudŜetów Regionalnych Izb Obrachunkowych KRRIO w 
dniu 27 marca  2008 r. 

 
13. Zabezpieczać prawidłowe funkcjonowanie systemu informatycznego Izby. 

Działania w zakresie zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania i rozwoju 
systemu informatycznego Izby obejmowały w szczególności: 
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− administrowanie siecią informatyczną opartą na systemach Windows 2003 Server 
firmy Microsoft (serwer HP Proliant ML350 i serwer Fujitsu Siemens Primergy TX300 
S2), Netware SBS 5 firmy Novell (serwer IBM Netinity 1000), 

− administrowanie serwerem bazy danych MS SQL Server 2000 firmy Microsoft, na 
którym zainstalowany jest program do sprawozdań budŜetowych BeSTi@ firmy 
Sputnik Software, 

− aktualizację programu BeSTi@ firmy Sputnik Software,  
− comiesięczną aktualizację programu LEX Omega w wersji sieciowej oraz programu 

LEX RIO w wersji dla inspektorów kontroli, 
−  zarządzanie i zabezpieczenie punktu dostępu pomiędzy siecią prywatną Izby (sieć 

LAN) a siecią publiczną (Internet) – oparte na routerze RV042 firmy Linksys, 
− bieŜącą aktualizację programu antywirusowego McAfee Virus Scan firmy Network 

Associates rozprzestrzeniającego bazy szczepionek na poszczególne stacje robocze 
znajdujące się w sieci informatycznej Izby, 

− archiwizację danych znajdujących się na serwerach Windows 2003 Server oraz 
Netware SBS 5 przy pomocy streamera HP Storage Works DAT 40 zainstalowanego w 
serwerze Fujitsu Siemens Primergy TX300 S2, 

− zarządzanie siecią bezprzewodową usprawniającą pracę pracowników, w szczególności 
pracowników Wydziału Kontroli RIO, 

− utrzymanie istniejących i instalację 2 nowych serwerów wydruku w celu usprawnienia 
drukowania dokumentów w sieci informatycznej, 

− wdroŜenie skrzynki podawczej ePUAP, 
− wdroŜenie podpisu elektronicznego oraz moŜliwości jego weryfikowania, 
− wdroŜenie programu ACL Desktop Edition dla inspektorów kontroli, 
− naprawę i konserwację sprzętu komputerowego, 
− zarządzanie sprawami licencyjnymi róŜnego typu oprogramowania uŜywanego przez 

pracowników RIO, 
− udzielanie wszelkiej pomocy pracownikom Izby w sprawach informatycznych, 
− określenie parametrów technicznych komputerów planowanych do zakupu, 
− przygotowanie do pracy nowo zakupionych komputerów, notebook’ów oraz 

oprogramowania. 
 
14. Zakończyć wdraŜanie systemu sieciowego opartego na serwerze Windows Small 

Business Server 2003 dostarczonego przez Ministerstwo Finansów. 

Etap wdraŜania systemu sieciowego opartego na Windows Small Business Server 
2003 został zakończony w dniu 30 czerwca 2008 r. 

 
15. Zakończyć migrację systemu sieciowego NetWare firmy Novell do sytemu opartego o 

technologię Windows 2003 Serwer firmy Microsoft. 

Migracja systemu sieciowego NetWare firmy Novell do systemu Windows Server 
2003 została zakończona 31 maja 2008 r. 

 

16. WdraŜać i testować technologie Microsoft Exchange Server 2003 (poczta, kalendarz, 

notatnik, zadania). 

Microsoft Exchange Server 2003 został przetestowany i wdroŜony. Pracownicy Izby 
mogą korzystać z poczty, kalendarza, notatnika, menadŜera zadań co usprawnia ich pracę 
i komunikację z innymi pracownikami Izby. W tym zakresie równieŜ przeszkolono 
pracowników. 
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17. Prowadzić bieŜący nadzór nad oprogramowaniem uŜywanym przez pracowników 

RIO. 

Nadzór nad oprogramowaniem uŜywanym przez pracowników RIO odbywa się 
między innymi poprzez oprogramowanie o nazwie Uplook firmy „A plus C”. Program ten 
pozwala na automatyczne przeprowadzanie audytu oprogramowania na poszczególnych 
komputerach oraz notebook’ach. Audyt jest przeprowadzany co pół roku, a na bieŜąco 
sprawdzane były komputery inspektorów kontroli. 

 
18. Przygotować koncepcję regulacji wewnętrznej dotyczącej korzystania przez 

pracowników Izby ze sprzętu komputerowego i oprogramowania (legalność 

oprogramowania, poczta elektroniczna, Internet). 

Przygotowano koncepcję regulacji wewnętrznej dotyczącej korzystania przez 
pracowników Izby ze sprzętu komputerowego i oprogramowania. Następstwem tego było 
wprowadzenie w dniu 14 sierpnia 2008 r. Zarządzenia Prezesa Izby Nr 10/2008 w sprawie 
Regulaminu korzystania ze sprzętu elektronicznego oraz korzystania z poczty 
elektronicznej oraz Zarządzenia Prezesa Izby Nr 12/2008 w sprawie Instrukcji 
zarządzania systemem informatycznym słuŜącym do przetwarzania danych osobowych w 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu. 

 
19. Zweryfikować wewnętrzne zarządzenia wprowadzające regulaminy: pracy, 

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, powołania Komisji Przetargowej, w 

sprawie ustalania zasad awansowania pracowników oraz wewnętrzne uregulowania 

BHP i  dostosować je do aktualnych przepisów prawa. 

W ramach tego zadania zweryfikowano regulaminy: zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych, powołania Komisji Przetargowej, wewnętrzne uregulowania BHP oraz 
regulamin pracy. W zakresie opracowania regulaminu w sprawie awansowania 
pracowników przygotowano projekt, zadanie to przeszło do wykonania w 2009 r.  

 
20. Wprowadzać nowe wersje programu do sprawozdawczości budŜetowej j.s.t. 

„BeSTi@”. 

Z uwagi na bardzo rozbudowaną, wielomodułową strukturę programu BeSTi@ jest on 
na bieŜąco aktualizowany. Aktualizacje uwzględniają zgłaszane przez uŜytkowników 
błędy. To powoduje testowanie kolejnych wersji oprogramowania oraz konieczność coraz 
lepszego opanowywania języka SQL, w którym zbudowana jest baza danych programu 
BeSTi@. 

 
21. Realizować zadania określone art. 70 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zapewnienia siedziby, 

obsługi prawnej i administracyjno-technicznej komisji orzekającej oraz rzecznika i 

jego zastępcy właściwych w sprawach tej komisji a takŜe realizować wydatki 

związane z ich funkcjonowaniem.  
Zadania wynikające z w/w przepisu, a dotyczące zapewnienia siedziby, obsługi 

prawnej i administracyjno-technicznej Regionalnej Komisji Orzekającej oraz Rzecznika i 
jego zastępców właściwych w sprawach tej komisji realizowane są na bieŜąco.  
Wydatki związane z działaniem RKO i Rzecznika dyscypliny finansów publicznych (w 
tym  wypłata wynagrodzeń) realizowane są przez Biuro Izby w ramach planu wydatków 
zatwierdzonego na dany rok budŜetowy.  

 



 6 

II. ZADANIA W ZAKRESIE NADZORU 

 
1. Badać uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawach 

określonych w art. 11 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych i 

podejmować rozstrzygnięcia nadzorcze zgodnie z przepisami prawa. 

Kolegium w okresie od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. zbadało 3 739 uchwał i 
zarządzeń organów j.s.t. oraz związków komunalnych, w tym: 
a) w sprawie zmiany budŜetu – 2 511, 
b) w sprawie podatków i opłat lokalnych – 300, 
c) w sprawie zaciągnięcia poŜyczek i kredytów długoterminowych – 164, 
d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej j.s.t. – 120, 
e) w sprawie budŜetów - 91, 
f) w sprawie absolutorium – 90, 
g) w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych – 103, 
h) w sprawie przyznawania dotacji na remont zabytków – 91, 
i) w sprawie procedury uchwalania budŜetu – 22, 
j) w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budŜetowego – 36, 
k) w sprawie zabezpieczenia środków w formie weksla – 23, 
l) w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji dla j.s.t. – 12, 
m) w sprawie planu przychodów i wydatków funduszy celowych – 20, 
n) w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budŜetu za I półrocze – 

4, 
o) w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji dla szkół i przedszkoli – 10, 
p) w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji dla podmiotów niepublicznych – 1, 
q) w sprawie zaciągania kredytów krótkoterminowych – 9, 
r) w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu za 2007 r. – 11, 
s) innych uchwał – 121. 

Wyniki badania uchwał przez Kolegium przedstawiają się następująco: 
a) nie stwierdzono naruszenia prawa – 3 603 uchwał, 
b) stwierdzono nieistotne naruszenie prawa - 63 uchwał, 
c) stwierdzono istotne naruszenie prawa, uzasadniające wszczęcie postępowania w 

trybie art. 12 ustawy o rio – 9 uchwał, 
d) stwierdzono niezgodność z prawem bez prowadzenia postępowania w trybie art. 12 

ustawy o rio (po upływie roku budŜetowego) – 1 uchwały, 
e) orzeczono o niewaŜności  uchwał - 63, z tego: 

− niewaŜność dotyczyła części uchwały - 27, 
− niewaŜność dotyczyła całości uchwały – 36. 

 

2. Ustalać budŜet jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 183 ust. 3 

ustawy o finansach publicznych, w przypadku nieuchwalenia go przez organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do 31 marca roku budŜetowego. 

 Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego uchwaliły 
budŜety w terminie określonym przez ustawę o finansach publicznych tj. do dnia 31 
marca 2008 r. 
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3. Wydać opinie o przedkładanych przez zarządy powiatów i województwa oraz 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast sprawozdaniach z wykonania budŜetu za 

2007 r.  

Składy orzekające wydały 83 opinie o sprawozdaniach zarządów powiatów i 
województwa oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów z wykonania budŜetów za 2007 r., 
z czego 74 to opinie  pozytywne, a 9 z uwagami i zastrzeŜeniami. 
Wyniki opiniowania w podziale na kategorie j.s.t.: 
a) gminy    - 61 opinii pozytywnych, 

-  9 opinii z uwagami lub zastrzeŜeniami, 
b) powiaty    - 11 opinii pozytywnych, 
c) miasto na prawach powiatu -  1 opinia pozytywna, 
d) województwo samorządowe -  1 opinia pozytywna. 

Ponadto wydano 8 opinii pozytywnych o sprawozdaniach z wykonania budŜetów związków 
gmin.  

 

4. Wydać opinie o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek 

samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium. 

Składy orzekające wydały 83 opinie o wnioskach komisji rewizyjnych organów 
stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 
absolutorium. W tej liczbie mieściło się 69 opinii pozytywnych oraz 14 opinii z uwagami 
lub zastrzeŜeniami.  

Wyniki opiniowania w podziale na stopnie j.s.t.: 
a) gminy    - 58 opinii pozytywnych, 

 - 12 opinii z uwagami lub zastrzeŜeniami, 
b) powiaty    - 9 opinii pozytywnych, 

- 2 opinie z uwagami, 
c) miasto na prawach powiatu -  1 opinia pozytywna. 
d) województwo samorządowe -  1 opinia pozytywna. 

Ponadto wydano 6 opinii pozytywnych o wnioskach komisji rewizyjnych w sprawach 
absolutorium przedłoŜonych przez związki gmin. Dwa związki nie przedłoŜyły wniosków 
w sprawie absolutorium, gdyŜ jeden z nich nie ma komisji rewizyjnej, a drugi podjął 
uchwałę o likwidacji związku.  

 
5. Wydawać opinie w sprawie uchwały rady o nieudzieleniu absolutorium wójtowi, 

burmistrzowi, prezydentowi miasta.  

Nie wystąpił przypadek podjęcia przez organ stanowiący j.s.t. z województwa 
opolskiego uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium z tytułu wykonania budŜetu za 
2007 r.  

 
6. Wydać opinie o przedkładanych przez zarządy powiatów i województwa oraz przez 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast informacjach z przebiegu wykonania 

budŜetów za I półrocze 2008 r.  

Składy orzekające wydały 83 opinie o informacjach z przebiegu z wykonania budŜetu 
za 
 I półrocze 2008 r., w tym: 74 opinie pozytywne oraz 9 z uwagami i zastrzeŜeniami. 
Wyniki opiniowania w podziale na kategorie j.s.t.: 



 8 

a) gminy    - 61 opinii pozytywnych, 
     -  9 opinii z uwagami lub zastrzeŜeniami, 

b) powiaty    - 11 opinii pozytywnych, 
c) miasto na prawach powiatu -  1 opinia pozytywna, 
d) województwo samorządowe -  1 opinia pozytywna, 

Ponadto wydano 7 pozytywnych opinii z przebiegu wykonania budŜetów za I półrocze 
2008 r. związków komunalnych.  

 
7. Wydać opinie o przedkładanych przez zarządy powiatów i województwa oraz przez 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast projektach uchwały budŜetowej jednostek 

samorządu terytorialnego na 2009 r. wraz z objaśnieniami oraz informacjami o 

stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 180 

ustawy o finansach publicznych.  

Składy orzekające wydały 83 opinie o przedkładanych projektach budŜetów na 2009 
rok wraz z objaśnieniami oraz informacjami o stanie mienia komunalnego, w tym: 55 
opinii pozytywnych oraz 28 z uwagami i zastrzeŜeniami. 
Wyniki opiniowania w podziale na kategorie j.s.t.: 
e) gminy    - 45 opinii pozytywnych, 

     - 25 opinii z uwagami lub zastrzeŜeniami, 
f) powiaty    - 8 opinii pozytywnych, 

     - 3 opinie z uwagami lub zastrzeŜeniami, 
g) miasto na prawach powiatu -  1 opinia pozytywna, 
h) województwo samorządowe -  1 opinia pozytywna. 

Ponadto wydano 7 opinii pozytywnych i jedną z uwagami o przedłoŜonych projektach 
(planach finansowych) na 2009 r. związków komunalnych.  

 
8. Wydać opinie o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały budŜetowej 

prognozy kwoty długu jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 

172 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. 

Składy orzekające wydały 81 opinii o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały 
budŜetowej prognozy kwoty długu, w tym: 71 opinii pozytywnych oraz 10 z uwagami lub 
zastrzeŜeniami. 
Wyniki opiniowania w podziale na kategorie j.s.t.: 
a) gminy    - 60 opinii pozytywnych, 

     - 8 opinii z uwagami lub zastrzeŜeniami, 
b) powiaty    - 9 opinii pozytywnych, 

     - 2 opinie z uwagami lub zastrzeŜeniami, 
c) miasto na prawach powiatu -  1 opinia pozytywna, 
d) województwo samorządowe -  1 opinia pozytywna. 

Ponadto wydano 3 opinie pozytywne o prawidłowości dołączonej do projektu uchwały 
budŜetowej prognozy kwoty długu związków komunalnych.  

 
9. Wydać opinie o moŜliwości sfinansowania deficytu budŜetowego przedstawionego 

przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 172 ust. 1 pkt 1 

ustawy o finansach publicznych. 
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Składy orzekające wydały 77 opinii o moŜliwości sfinansowania deficytu, w tym: 75 
opinii pozytywnych oraz 2 z uwagami lub zastrzeŜeniami. 
Wyniki opiniowania w podziale na kategorie j.s.t.: 
a) gminy    - 62 opinie pozytywne, 

     - 2 opinie z uwagami lub zastrzeŜeniami, 
b) powiaty    - 11 opinii pozytywnych, 
c) miasto na prawach powiatu -  1 opinia pozytywna, 
d) województwo samorządowe -  1 opinia pozytywna. 

Ponadto wydano 4 opinie pozytywne o moŜliwości sfinansowania deficytu budŜetowego 
związków komunalnych. 
 
10. Wydawać na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego 

opinie o moŜliwości spłaty kredytu, poŜyczki lub wykupu papierów wartościowych. 

Składy orzekające wydały 94 opinie o moŜliwości spłaty kredytu lub poŜyczki, z 
czego 88 było pozytywnych i 6 z uwagami.  
Wyniki opiniowania w podziale na kategorie j.s.t.: 
a) gminy    - 67 opinii pozytywnych 

     -   3 opinie z uwagami, 
b) powiaty    -   11 opinii pozytywnych, 

     -   3 opinie z uwagami, 
c) miasto na prawach powiatu -   9 opinii pozytywnych, 
d) województwo samorządowe -   1 opinia pozytywna. 

Składy orzekające wydały równieŜ 4 pozytywne opinie o moŜliwości wykupu obligacji 
komunalnych przez; miasto na prawach powiatu, dwie gminy oraz województwo 
samorządowe. 

Ponadto wydano 1 opinię pozytywną o moŜliwości spłaty poŜyczki przez związek 
komunalny.  
 
11. Rozpatrywać sprawy dotyczące powiadomień na podstawie art. 194 ust. 3 ustawy o 

finansach publicznych, o dokonaniu przez skarbnika kontrasygnaty na pisemne 

polecenie zwierzchnika. 

W 2008 roku do Regionalnej Izby nie wpłynęło Ŝadne powiadomienie o dokonaniu 
przez skarbnika kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika.  

 
12. Rozpatrywać odwołania od opinii wydanych przez składy orzekające w sprawach 

określonych w art. 13 pkt 3 - 5 ustawy o rio. 

Do Izby nie wpłynęły odwołania od opinii wydanych przez składy orzekające w 
sprawach określonych w art. 13 pkt 3 - 5 ustawy o rio.  

 
13. Rozpatrywać odwołania od opinii wydanych przez składy orzekające w sprawach 

określonych w art. 13 pkt 1, 2 i 8 - 10 ustawy o rio. 

Do Izby nie wpłynęły odwołania od opinii wydanych przez składy orzekające w 
sprawach określonych w art. 13 pkt 1, 2 i 8 - 10 ustawy o rio.  

 
14. Rozpatrywać zastrzeŜenia do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych, 

zgodnie z art. 25 b ustawy o rio. 

Do Izby wpłynęły zastrzeŜenia do wystąpienia pokontrolnego skierowanego do gminy 
Prószków oraz wniosek o przywrócenie terminu na złoŜenie zastrzeŜenia do tego 
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wystąpienia. Niezachowanie przez gminę terminu było spowodowane omyłkowo 
zaadresowaną przesyłką. Na posiedzeniu w dniu 21 maja 2008 r. Kolegium podjęło 
uchwałę nr 12/68/2008 w sprawie nieuwzględnienia wniosku o przywrócenie terminu do 
złoŜenia zastrzeŜeń i oddalenia zastrzeŜenia Burmistrza. Kolegium uznało fakt 
przedłoŜenia zastrzeŜenia z naruszeniem terminu określonego art. 9 ust. 4 ustawy o rio za 
bezsporny, jednak w ocenie Kolegium do naruszenia doszło z przyczyn leŜących po 
stronie jednostki samorządu terytorialnego, co uniemoŜliwia przywrócenie terminu.  

 
15. Przygotowywać informacje dla wojewody i ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych o negatywnych opiniach wydanych przez składy orzekające w sprawach 

określonych w art. 1 pkt 5 ustawy o rio. 

Opiniując sprawozdania z wykonania budŜetu za 2007 r. składy orzekające nie wydały 
Ŝadnej opinii negatywnej, w związku z czym nie wystosowano przedmiotowych 
powiadomień wojewody oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

 
16. W sytuacji stwierdzenia zagroŜenia wykonywania ustawowych zadań przez 

nadzorowane j.s.t. inicjować sporządzanie raportów o stanie gospodarki finansowej 

jednostek samorządu terytorialnego. 

Kolegium Izby nie stwierdziło zagroŜeń dla wykonania ustawowych zadań przez 
nadzorowane i kontrolowane jednostki, które wymagałyby sporządzenia raportu o stanie 
gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. 

 

III. ZADANIA W ZAKRESIE KONTROLI 

 
1. Opracować plan kontroli na 2008 r.  

Plan kontroli na 2008 rok został opracowany a następnie przedłoŜony do 
zatwierdzenia Kolegium RIO na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2008 r. Plan kontroli 
spełniał wymogi art. 7 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, nakładający 
na izby obowiązek przeprowadzania co najmniej raz na 4 lata kompleksowej kontroli 
gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto plan kontroli 
uwzględniał wnioski organów i instytucji o przeprowadzenie kontroli określonych 
zagadnień. 

 

2. Realizować zadania kontrolne, zgodnie z planem kontroli na 2008 r. uchwalonym 

przez Kolegium. 

Zadania kontrolne realizowano zgodnie z planem kontroli przyjętym przez Kolegium 
RIO uchwałą nr 3/16/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. oraz uchwałą zmieniającą nr 
13/71/2008 z dnia 4 czerwca 2008 r. Zmiana polegała na wprowadzeniu 3 
koordynowanych kontroli problemowych gospodarki finansowej samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej.  
W 2008 r. podjęto wszystkie przewidziane planem kontrole, tj. 20 kontroli 
kompleksowych gospodarki finansowej j.s.t. oraz 3 kontrole problemowe SP ZOZ. 
Do dnia 31 grudnia 2008 r. zakończono 17 kontroli kompleksowych oraz 3 wymienione 
kontrole problemowe. 
Ponadto w I kwartale 2008 r. zakończono 3 kontrole kompleksowe, rozpoczęte w IV 
kwartale 2007 r. 
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W 2008 r. realizowano równieŜ kontrole, których nie ujęte w planie, tj. 3 kontrole doraźne 
(w powiecie Nyskim, w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w 
Kędzierzynie-Koźlu i Brzeskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego), oraz 4 
kontrole sprawdzające (w gminach Cisek, Głogówek, Baborów i Dobrzeń Wielki). 
 

3. Realizować kontrole koordynowane zgodnie z ustaleniami Komisji Koordynacji 

Kontroli KRRIO. 

Zgodnie z ustaleniami Komisji Koordynacji Kontroli KRRIO w roku 2008 
realizowano kontrole koordynowane w zakresie: 
− prawidłowości pozyskiwania dochodów z mienia gminy w latach 2006 i 2007. 

Program kontroli koordynowanych przewidywał przeprowadzenie 3 kontroli w trakcie 
prowadzonych kontroli kompleksowych gospodarki finansowej gmin. Kontrolą objęto 
gminę Gorzów Śląski, miasto Kędzierzyn-Koźle i miasto Brzeg. Kontrole 
zrealizowano zgodnie z planem, a wyniki przekazano do RIO w Kielcach, 
koordynującej wymienione kontrole; 

− gospodarki finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w 
2006 i 2007 roku. Zgodnie z programem kontroli koordynowanych do zrealizowania 
zaplanowano 3 kontrole problemowe w samodzielnych publicznych zakładach opieki 
zdrowotnej. Kontrole przeprowadzono w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki 
Zdrowotnej w Głubczycach, Samodzielnym Publicznym Zespole Szpitali 
Pulmonologiczno-Reumatologicznych w Kup, Samodzielnym Publicznym Zespole 
Opieki Zdrowotnej w Krapkowicach. Kontrole zostały zrealizowane zgodnie z 
planem, wyniki kontroli przekazano koordynatorowi kontroli – RIO w Łodzi. 

 

4. Organizować, w razie potrzeby, w kontrolowanych jednostkach narady pokontrolne 

po zakończeniu kontroli.  

W 2008 r. narady pokontrolne zorganizowano w 6 jednostkach samorządu 
terytorialnego po zakończonych kontrolach kompleksowych tych jednostek. 
W naradach pokontrolnych uczestniczyli przewodniczący rady, kierownicy jednostek 
kontrolowanych, skarbnicy oraz kierownicy podległych jednostek organizacyjnych 
objętych kontrolą. 
Nie zachodziła potrzeba organizowania narad pokontrolnych po zakończeniu kontroli 
problemowych, doraźnych i sprawdzających. 

 

5. Sporządzić sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2007 r. 

Sprawozdanie z działalności kontrolnej za 2007 rok zostało sporządzone i przekazane 
do Kolegium Izby z zachowaniem określonych w planie pracy terminów. 

 

6. Nadawać dalszy bieg wynikom kontroli, a w szczególności sporządzać:  

− wystąpienia pokontrolne do kontrolowanych jednostek,  

− zawiadomienia do Rzecznika dyscypliny finansów publicznych,  

− zawiadomienia do Wojewody o utrzymywaniu się stanu niezgodności z prawem. 

Na podstawie wyników kontroli, do kontrolowanych jednostek skierowano 24 
wystąpienia pokontrolne, zawierające 230 wniosków do realizacji. 
W związku z niepełną bądź budzącą wątpliwości informacją o wykonaniu wniosków 
pokontrolnych do 10 jednostek skierowano stosowne wystąpienia. 
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Do Rzecznika dyscypliny finansów publicznych skierowano 31 zawiadomień o 
naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, do Prokuratury skierowano jedno 
zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W 2 przypadkach zawiadomiono 
Wojewodę o niezrealizowaniu wniosków pokontrolnych i utrzymywaniu się w 
jednostkach stanu niezgodności z prawem, w jednym przypadku zawiadomiono 
Wojewodę o powtórzeniu się nieprawidłowości ujawnionych podczas poprzedniej 
kontroli, w tym wskazujących na dopuszczenie się przez wójta gminy powtarzającego się 
naruszenia przepisów ustawowych. 

 
7. Organizować cykliczne narady robocze połączone ze szkoleniem inspektorów 

kontroli, celem omawiania wyników kontroli i wymiany doświadczeń. 

W 2008 r. zorganizowano 5 narad roboczych (w miesiącach styczniu, lutym, kwietniu, 
wrześniu i listopadzie), na których omawiano m.in. zadania wydziału i wyniki kontroli 
oraz prowadzono szkolenia. Tematyka szkoleń dotyczyła: technik i metod prowadzenia 
kontroli, nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, problematyki podatku od 
nieruchomości, opłat planistycznych oraz postępowania egzekucyjnego w administracji, 
sporządzanie zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, 
nieprawidłowości przy udzielaniu dotacji stanowiących naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych.   

 

8. Zweryfikować tezy kontroli w aspekcie dokonanych w 2007 roku  zmian przepisów 

prawa. 

Zweryfikowano tezy kontroli w aspekcie dokonanych w 2007 roku zmian przepisów 
prawa. Wprowadzone zmiany do tez kontroli wraz ze wskazaniem podstawy prawnej tych 
zmian omówiono na naradzie z inspektorami zorganizowanej w miesiącu wrześniu. 

 

9. Dokonywać na bieŜąco oceny pracy inspektorów kontroli w oparciu o wdroŜony 

system indywidualnej oceny pracy inspektorów kontroli oraz o system skuteczności 

czynności kontrolnych. 

Ocena pracy inspektorów kontroli w oparciu o system indywidualnej oceny oraz o 
system skuteczności czynności kontrolnych dokonywana jest na bieŜąco. Za okresy 
półroczne sporządzone są zbiorcze arkusze ocen i rankingi oceny. Wyniki tych ocen były 
podstawą do ustalania podwyŜek i nagród w 2008 r.   

 
10. Analizować orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych, odnoszące się do nieprawidłowości stwierdzanych 

w wyniku przeprowadzonych przez RIO kontroli. Wyniki tych analiz prezentować 

okresowo na naradach roboczych z inspektorami kontroli. 

Orzeczenia Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych, odnoszące się do nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku 
kontroli, były na bieŜąco analizowane. Wyniki tej analizy za II półrocze 2007 r. zostały 
przedstawione na naradzie roboczej dla inspektorów kontroli w dniu 28 kwietnia 2008 r. 
natomiast za I półrocze 2008 r. w dniu 19 września 2008 r. 

11. WdroŜyć w praktyce standardy kontroli wprowadzone do „Szczegółowych zasad 

przeprowadzania kontroli”. 
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Wprowadzone do „Szczegółowych zasad przeprowadzenia kontroli” standardy 
kontroli rio wdroŜono do stosowania oraz prowadzono bieŜący nadzór nad ich 
przestrzeganiem. Podejmowane w tym zakresie działania w szczególności obejmowały: 
- nadzór nad prawidłowym przygotowaniem kontroli, tj. starannym przeprowadzeniem 

przez inspektorów analizy przedkontrolnej, opracowaniem programu kontroli, jego 
weryfikacją i zatwierdzeniem przez kierownictwo Wydziału Kontroli (standardy w 
zakresie planowania i przygotowywania kontroli), 

- prowadzenie bieŜącego nadzoru nad postępowaniem kontrolnym i dokumentowaniem 
ustaleń przez Głównego Inspektora Kontroli (standardy w zakresie jakości pracy i 
dokumentacji), 

- dokonywanie oceny pracy inspektorów po zakończeniu kaŜdej kontroli na podstawie 
kryteriów stanowiących elementy standardów kontroli, takich jak obowiązkowość i 
odpowiedzialność, godne i profesjonalne zachowanie, wyczerpujące dokumentowanie 
stanów faktycznych, terminowość, 

- prowadzenie szkoleń celem podnoszenia wiedzy i umiejętności inspektorów.  
 

12. Analizować nieprawidłowości stwierdzone w trakcie prowadzonych kontroli pod 

kątem wystąpienia przesłanek uzasadniających skierowanie wniosku do Kolegium 

RIO o sporządzenie raportu o stanie gospodarki finansowej jednostki. 

Analiza nieprawidłowości pod kątem wystąpienia przesłanek uzasadniających 
skierowanie wniosku do Kolegium RIO o sporządzenie raportu o stanie gospodarki 
finansowej jednostki prowadzona jest na bieŜąco. Adnotacja o dokonaniu analizy w tym 
zakresie zamieszczana jest w sprawozdaniu z przeprowadzonej kontroli. Nie wystąpiły 
przesłanki do skierowania wniosku o sporządzenie raportu. 

 

13. Opracować  publikacje o wynikach kontroli:  

− przeprowadzonych w 2007 roku przez regionalne izby obrachunkowe  w 

instytucjach kultury w zakresie gospodarki finansowej tych jednostek (kontrole 

koordynowane przez RIO Opole ), 

− przeprowadzonych przez RIO Opole w latach 2007-2008 w jednostkach 

samorządu terytorialnego oraz w podległych im jednostkach organizacyjnych w 

zakresie przestrzegania przepisów ustawy o rachunkowości. 

Publikacja o wynikach kontroli przeprowadzonych w 2007 roku przez regionalne izby 
obrachunkowe w instytucjach kultury w zakresie gospodarki finansowej tych jednostek 
została opracowana w ustalonym terminie. Opracowany materiał przekazany został 
stosownym instytucjom, regionalnym izbom obrachunkowym i pracownikom Izby. Skrót 
opracowania zamieszczono w sprawozdaniu Krajowej Rady RIO z działalności 
regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budŜetu przez j.s.t. w 2007 roku. Ponadto 
publikacja została zaprezentowana w dniu 19 czerwca 2008 r. na konferencji prasowej w 
Warszawie zorganizowanej przez Przewodniczącego KRRIO. 
Publikacja o wynikach kontroli przeprowadzonych przez RIO Opole w latach 2007-2008 
w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w podległych im jednostkach 
organizacyjnych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o rachunkowości została 
opracowana i zamieszczona na stronie internetowej Izby i opublikowana w Finansach 
Komunalnych nr 1-2/2009. 
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14. Prowadzić komputerowy rejestr przeprowadzonych kontroli dostępny w sieci 

komputerowej. 

Komputerowy rejestr przeprowadzonych kontroli prowadzony jest na bieŜąco. Rejestr 
umoŜliwia dostęp do informacji w zakresie ilości kontroli przeprowadzonych w 
poszczególnych jednostkach ich rodzaju, terminach i osobach przeprowadzających 
kontrole.  

 
15. Kontrolować pod względem rachunkowym i formalnym: 

− miesięczne/roczne sprawozdania: Rb-27S, Rb-28S, 

− kwartalne sprawozdania: Rb-Z, Rb-N, Rb-NDS, Rb-27ZZ, Rb-34, Rb-50, 

− półroczne/roczne sprawozdania: Rb-PDP, Rb-30, Rb-31, Rb-33, 

− roczne sprawozdania Rb-ST 

− korekty sprawozdań. 

Łącznie skontrolowano pod względem rachunkowym i formalnym 3 620 sprawozdań w 
tym: 

− sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-ST, Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-30, Rb-
31,Rb-33, Rb-34, z wykonania budŜetów j.s.t. za 2007 r. (966 szt.), 

− sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS z wykonania budŜetów j.s.t. za  
I kwartał 2008 r. (450 szt.), 

− sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-30, Rb-31, Rb-
33,Rb-34 z wykonania budŜetów j.s.t. za II kwartały 2008 r. (852 szt.), 

− sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS z wykonania budŜetów j.s.t. za  
III kwartały 2008 r. (450 szt.). 

Ponadto sprawdzono sprawozdania Rb-27ZZ oraz Rb-50 za 2007r. oraz I, II i III kwartał 
2008 r. – (996 szt). 

W wyniku stwierdzenia w czasie kontroli nieprawidłowości, jednostki składające 
sprawozdania sporządziły 902 korekty sprawozdań. Błędy w sprawozdaniach dotyczyły 
m.in. braku powiązań między poszczególnymi sprawozdaniami, pominięcia niektórych 
danych w sprawozdaniach, niezgodności danych z danymi Ministerstwa Finansów w 
zakresie wykonania subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób 
fizycznych, jak równieŜ wykazywanie danych w złych kolumnach lub wierszach, błędów 
matematycznych i błędów w klasyfikacji budŜetowej. 

 

IV. ZADANIA W ZAKRESIE ANALIZ 

 
1. W oparciu o sprawozdania z wykonania budŜetów j.s.t. opracować analizę realizacji 

budŜetów gmin za 2007 r. 

W terminie wynikającym z ramowego planu pracy, tj. do 30 czerwca została 
opracowana analiza dotycząca realizacji budŜetów , którą zamieszczono na stronie www 
Izby. 

 
2. W oparciu o sprawozdania z wykonania budŜetów j.s.t. opracować analizę realizacji 

budŜetów powiatów i miasta na prawach powiatu za 2007 r. 

Analiza dotycząca realizacji budŜetów powiatów za 2007 r. została opracowana w 
terminie i przedstawiona na stronie internetowej Izby. 
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3. W oparciu o sprawozdania z wykonania budŜetu  opracować analizę realizacji 

budŜetu województwa za 2007 r. 

Analiza dotycząca realizacji budŜetu województwa za 2007 r. została opracowana w 
terminie i zamieszczona na stronie internetowej Izby. 

 
4. Opracować do publicznej wiadomości Raport obejmujący kompleksowe informacje 

dotyczące wyników wykonania budŜetów j.s.t. za 2007 r. w aspekcie działalności 

nadzorczej i kontrolnej Izby.  

 Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń przy współpracy Kolegium Izby oraz Wydziału 
Kontroli Gospodarki Finansowej opracował w terminie wynikającym z ramowego planu 
pracy Raport o realizacji budŜetów jednostek samorządu terytorialnego województwa 
opolskiego w 2007 roku.  
Raport dający pełny obraz postrzegania i oceniania przez Regionalną Izbę Obrachunkową 
wykonania budŜetów przez jednostki samorządu terytorialnego województwa opolskiego 
został zamieszczony na stronie internetowej RIO w zakładce Działalność RIO/działalność 
analityczna. Ponadto Raport został wydrukowany i przesłany do wiadomości m.in. 
posłom, senatorom, Wojewodzie Opolskiemu i Przewodniczącemu KR RIO. 
 

5. Opracować publikację na temat 15 letniej działalności Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Opolu. 

W terminie opracowano publikację z okazji 15-lecia Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Opolu. Została ona wydana w formie Biuletynu oraz zamieszczona na stronie 
internetowej Izby. 
To okolicznościowe wydawnictwo poświęcono dokonaniom Izby w okresie 15 lat jej 
funkcjonowania. Omówiono wszystkie aspekty działalności Izby w układzie 
poszczególnych komórek organizacyjnych z uwzględnieniem informacji o osobach w nich 
zatrudnionych. 
 

6. Sporządzić analizę dotyczącą wykonania budŜetów województw samorządowych - 

jako element „Sprawozdania KR RIO z działalności rio i wykonywania budŜetu 

przez j.s.t. w 2007 r.” dla Sejmu. 

Prace nad analizą zostały zakończone w terminie. Do opracowania posłuŜyły zarówno 
materiały statystyczne jak i sprawozdania opisowe zebrane ze wszystkich RIO. Analiza 
została przekazana  4 czerwca 2008 r. do Przewodniczącego Komisji Analiz BudŜetowych 
KRRIO. Stanowi ona rozdział Sprawozdania KRRIO z działalności regionalnych izb 
obrachunkowych i wykonania budŜetu przez j.s.t. za 2007 r., które zostało przedłoŜone 
Sejmowi w miesiącu czerwcu. 

 
7. Po zakończeniu roku budŜetowego, dokonać analizy sprawozdań z wykonania 

budŜetów jednostek samorządu terytorialnego pod kątem wystąpienia przesłanek 

skutkujących wystąpieniem do Kolegium Izby o podjęcie uchwały w sprawie 

sporządzenia raportu o stanie gospodarki finansowej jednostek samorządu 

terytorialnego.  

Terminowo dokonano analizy sprawozdań jednostek samorządu terytorialnego za 
2007 r. Sporządzono notatkę słuŜbową, którą przekazano Członkom Kolegium. 
Omówiono w niej przyjęte kryteria, słuŜące do oceny poszczególnych jednostek 
samorządu terytorialnego pod kątem wystąpienia zagroŜeń w prowadzonej przez jednostki 
gospodarce finansowej oraz sformułowano wnioski. W wyniku analizy nie stwierdzono 
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przesłanek do sporządzenia raportu o stanie gospodarki finansowej jednostki samorządu 
terytorialnego. 

 
8. Wyliczyć wielkości nadwyŜek z lat ubiegłych w jednostkach samorządu 

terytorialnego. 

WIAS na podstawie sprawozdań z wykonania budŜetów jednostek samorządu 
terytorialnego wyliczył do końca maja wielkości nadwyŜek budŜetowych z lat ubiegłych i 
wolnych środków. Dane te dostępne są w sieci komputerowej Izby.  

 
9. Sporządzić wykaz jednostek samorządu terytorialnego o zwiększonym ryzyku 

wystąpienia zagroŜeń w gospodarce finansowej w okresach półrocznych. 

Sporządzono 2 wykazy jednostek samorządu terytorialnego o zwiększonym ryzyku 
wystąpienia zagroŜeń w gospodarce finansowej – wg stanu na dzień 31.12.2007 r.  
i 30.06.2008 r. 
Do oceny jednostek samorządu terytorialnego przyjęto 6 kryteriów: 
− wskaźnik długu j.s.t., o którym mowa w art. 170 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 

2005 r. o finansach publicznych, 
− relacja skumulowanego zadłuŜenia do dochodów, 
− stosunek spłaty przypadających na dany rok budŜetowy rozchodów i wydatków 

dotyczących zobowiązań finansowych j.s.t. do planowanych dochodów budŜetu j.s.t. 
na ten rok, w związku z ograniczeniem wynikającym z art. 169 ust. 1 ustawy o 
finansach publicznych, 

− brak nadwyŜki operacyjnej, 
− wystąpienie zobowiązań wymagalnych, 
− wskaźnik obciąŜenia dochodów bieŜących wydatkami bieŜącymi i obsługą 

zadłuŜenia. 
W wykazie sporządzonym wg stanu na dzień 31.12.2007 r. wskazano 11 jednostek 
samorządu terytorialnego (6 gmin, 4 powiaty i województwo samorządowe) o 
zwiększonym ryzyku wystąpienia zagroŜeń w gospodarce finansowej, natomiast wg stanu 
na 30.06.2008 r. wskazano 2 jednostki (gminę i powiat). ZagroŜenia wiązały się z 
wysokim poziomem obciąŜenia dochodów bieŜących wydatkami bieŜącymi i obsługą 
zadłuŜenia, występowaniem deficytu operacyjnego oraz z wysokim poziomem zadłuŜenia 
odnoszonym do ich dochodów. ZagroŜenia w powiatach wynikały w głównej mierze z 
generowanego długu przez SP ZOZ-y. 

 
10. Sporządzać zbiorcze sprawozdania w zakresie operacji finansowych SPZOZ, 

instytucji kultury, funduszy celowych posiadających osobowość prawną, 

samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw, dla 

których jednostka samorządu terytorialnego jest organem załoŜycielskim lub 

nadzorującym. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie 
sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, 
sprawdzono 1 632 sprawozdania z operacji finansowych, na podstawie których 
sporządzono zbiorcze sprawozdania za 2007 r. oraz I, II i III kwartał 2008 r. 
Sprawozdania zostały przekazane w terminie do Głównego Urzędu Statystycznego, 
zarówno w formie elektronicznej jak i dokumentu pismami: NA II 423-16/08 z dnia 10 



 17

marca 2008 r., NA II 423-41/08 z dnia 9 maja 2008 r., NA II 423-79/08 z dnia 6 sierpnia 
2008 r., NA II 423-109/08 z dnia 4 listopada 2008 r. 

 
11. Przekazywać do Prezesa UOKiK sprawozdania jednostek samorządu terytorialnego 

o udzielonej pomocy publicznej. 
Niezwłocznie po otrzymaniu z jednostek samorządu terytorialnego naszego 

województwa, przekazano w formie elektronicznej do UOKiK-u 358 sprawozdań 
kwartalnych i rocznych o udzielonej pomocy publicznej w terminach: 4 lutego, 6 marca, 7 
maja, 8 sierpnia i 4 listopada 2008 r. 

 
12. Przekazywać do Ministerstwa Finansów sprawozdania jednostek samorządu 

terytorialnego o zaległych naleŜnościach przedsiębiorców z tyt. świadczeń na rzecz 

sektora finansów publicznych.  
Niezwłocznie po otrzymaniu z jednostek samorządu terytorialnego naszego 

województwa, przekazano do dnia 6 marca 2008 r. w formie elektronicznej do 
Ministerstwa Finansów 77 rocznych sprawozdań o zaległych naleŜnościach 
przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych. 

  
13. Przekazywać do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawozdania o udzielonej 

pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie, bądź informacji o nieudzielaniu 

pomocy publicznej. 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach 
dotyczących pomocy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego, jako podmioty 
udzielające pomocy, są zobowiązane do przekazania sprawozdań w zakresie pomocy 
publicznej w rolnictwie i rybołówstwie za pośrednictwem regionalnej izby obrachunkowej. 
Niezwłocznie po otrzymaniu z jednostek samorządu terytorialnego naszego województwa, 
przekazano w formie elektronicznej do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: 
- 27 sprawozdań rocznych o udzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie oraz 29 informacji 
o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie w 2007 r. 
- 133 sprawozdania miesięczne o udzieleniu pomocy de minimis w rolnictwie oraz 486 
informacji o nieudzieleniu pomocy publicznej w rolnictwie i 288 informacje o 
nieudzieleniu pomocy publicznej w rybołówstwie.  
 

14. Opracowywać zbiorcze informacje o wynikach działalności nadzorczej i 

opiniodawczej. 

Informacje zbiorcze o wynikach działalności nadzorczej i opiniodawczej opracowano, 
a następnie opublikowano na stronie internetowej Izby. Informacje te dotyczyły wyników 
opiniowania: 

− projektów budŜetów na 2008 rok, 
− deficytu budŜetowego na 2008 r. oraz prognozy kwoty długu załączonej do projektu 

budŜetu na 2008 r., 
− sprawozdań z wykonania budŜetów jednostek samorządu terytorialnego i związków 

gmin za 2007 r., 
− wniosków komisji rewizyjnych w sprawie absolutorium za 2007 r., 
− informacji o przebiegu wykonania budŜetów jednostek samorządu terytorialnego oraz 

związków gmin za I półrocze 2008 r. 



 18

Ponadto na stronie internetowej Izby w zakładce Działalność RIO/ Działalność nadzorcza 
lub Działalność opiniodawcza, na bieŜąco są zamieszczane informacje o wynikach 
działalności nadzorczej i opiniodawczej. 

 

V. ZADANIA W ZAKRESIE SZKOLENIA I INFORMACJI 

 
1. Sporządzić sprawozdanie z działalności informacyjno – szkoleniowej za 2007 r.  

Sporządzono w terminie sprawozdanie z działalności informacyjno - szkoleniowej za 
2007 rok i przedstawiono je na posiedzeniu Kolegium w dniu 26 marca 2008 r. 
Sprawozdanie zostało przyjęte przez Kolegium uchwałą nr 7/53/2008. 
Sprawozdanie obejmowało omówienie prac wykonanych w Wydziale w zakresie 
prowadzonej przez Izbę działalności nadzorczej i opiniodawczej oraz działalności 
informacyjnej realizowanej na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego i innych 
podmiotów. W sprawozdaniu szczegółowo zostały omówione szkolenia, zarówno 
pracowników Izby, jak i pracowników jednostek samorządu terytorialnego.  

Przedstawiono równieŜ zaangaŜowanie pracowników Izby w szkoleniach przez nią 
realizowanych (ilość przeprowadzonych godzin wykładów oraz omawiane tematy). 

Omówiono opracowania analityczne przygotowane w Izbie w 2007 r. oraz zadania 
wykonane dodatkowo przez WIAS w ramach prowadzonej działalności informacyjno-
analitycznej. 

 
2. Organizować szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego w 

zakresie wynikającym z bieŜących potrzeb i wniosków zgłaszanych przez jednostki 

samorządu terytorialnego, a w szczególności dla wójtów, burmistrzów i 

prezydentów, skarbników oraz słuŜb podatkowych.  

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu zorganizowała 17 szkoleń dla pracowników 
jednostek samorządu terytorialnego, w których wzięło udział 1 436 osób, z tego: 
a) dla skarbników – 3 szkolenia, w których wzięło udział  216 osób. 

Odbyły się one w Opolu oraz w Turawie (jedno szkolenie dwudniowe). Omawiana 
tematyka obejmowała między innymi: zamknięcie ksiąg rachunkowych jednostek oraz 
budŜetu na koniec 2007 r., zasady sporządzania sprawozdań finansowych, 
rachunkowość budŜetu, bilans z wykonania budŜetu, gospodarkę pienięŜną i 
rozrachunki – nieprawidłowości w świetle wyników kontroli, projektowanie budŜetów 
na 2009 r., ramy prawne projektu uchwały budŜetowej.   
Wykłady prowadzili: Członkowie Kolegium oraz Inspektor Wydziału Kontroli 
Gospodarki Finansowej. 

b) dla słuŜb podatkowych – 4 szkolenia, w których  udział wzięło 259 osób. 
Szkolenia odbyły się w Opolu. Zostały omówione na nich między innymi tematy 
dotyczące: Ordynacji podatkowej w praktyce organów podatkowych gmin, podatku 
VAT w jednostkach samorządu terytorialnego, podatków i opłat samorządowych w 
praktyce, procedur podatkowych w praktyce. 
Wykłady prowadzili specjaliści z zakresu prawa podatkowego z Ministerstwa 
Finansów, Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego oraz pracownik samorządowy. 

c) dla słuŜb finansowych – 10 szkoleń, udział wzięło 961 osób. 
Jednodniowe szkolenia dla słuŜb finansowych odbyły się w Opolu. Omówiono na nich 
między innymi takie zagadnienia jak: zamknięcie ksiąg samorządowych  jednostek 
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organizacyjnych na koniec 2007 r., zasady sporządzania sprawozdań finansowych, 
nowe zasady udzielania pomocy publicznej, wybrane aspekty udzielania dotacji na 
zadania publiczne z budŜetów jednostek samorządu terytorialnego, nowelizacji 
przepisów dotyczących rachunkowości budŜetowej, kontrola finansowa w jednostkach 
sektora finansów publicznych, nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych, 
gospodarka finansowa jednostek oświatowych a prawa i obowiązki kierownika i 
głównego księgowego – wybrane elementy z uwzględnieniem projektowanych zmian 
w przepisach szczególnych i orzecznictwa. 
Wykłady prowadzili Członkowie Kolegium RIO we Wrocławiu, RIO w Zielonej 
Górze i RIO w Łodzi, Główny Inspektor Kontroli, pracownik Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. 

 
3. Zorganizować seminarium dla wójtów, burmistrzów, prezydentów i 

przewodniczących zarządów powiatów i województwa.  

Zorganizowano dwudniowe seminarium w Jarnołtówku. Omawiano zagadnienia 
dotyczące zlecania zadań publicznych na podstawie ustawy o poŜytku publicznym i 
wolontariacie, wyników kontroli RIO w Opolu w zakresie wymiaru podatków i opłat 
lokalnych, nieprawidłowości przy przekazywaniu i rozliczaniu dotacji skutkujących 
odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.  
Wzięło w nim udział  48 osób.  
Wykładowcami byli pracownicy regionalnych izb obrachunkowych. 

 

4. Zorganizować szkolenie dla wszystkich merytorycznych pracowników Izby oraz 

szkolenie w zakresie uŜytkowania oprogramowania Microsoft Exchange Server 2003. 

 W dniach 2–3 czerwca w Jarnołtówku zorganizowano dwudniowe szkolenie dla 
wszystkich pracowników merytorycznych Izby, w którym uczestniczyło 40 osób. 
Tematyka szkolenia obejmowała specyfikę pracy w zespole oraz zagadnienia z dziedziny 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykłady w połączeniu z warsztatami przeprowadził 
profesor psychologii społecznej oraz pracownik słuŜby BHP. 

Szkolenie w zakresie uŜytkowania Microsoft Exchange Server 2003 – zostało z 
przyczyn technicznych przesunięte  i przeprowadzono je w dniu 9 grudnia 2008 r. Do 
sieci informatycznej opartej na systemie Windows Server 2003 ostatni uŜytkownik został 
przyłączony w październiku 2008 roku. Bezpośrednią przyczyną takiego stanu rzeczy był 
brak zestawu komputerowego oraz oprogramowania spełniającego określone wymagania. 

Na szkoleniu Informatyk Izby omówił najwaŜniejsze funkcje oprogramowania 
Microsoft Outlook, usługi związane z wysyłaniem i odbieraniem poczty elektronicznej, 
obsługę kalendarza, zarządzanie kontaktami, planowanie zadań oraz zapisywanie krótkich 
notatek.  

 
 
5. Zorganizować 2 szkolenia jednodniowe dla inspektorów WKGF. 

W dniu 28 stycznia oraz 29 lutego przeprowadzono szkolenia dla inspektorów 
Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej, w których uczestniczyło odpowiednio 24 i 20 
pracowników Izby. Na szkoleniu w dniu 29 lutego wzięło udział 9 inspektorów WKGF z 
RIO w Katowicach i RIO we Wrocławiu. Na szkoleniach omówiono zagadnienia 
dotyczące zasad gospodarowania nieruchomościami samorządu terytorialnego i Skarbu 
Państwa, porządkowania stanów prawnych nieruchomości, dowodów kontroli i technik 
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ich pozyskiwania, oceny poprawności funkcjonujących w jednostce systemów kontroli 
wewnętrznej. 
Wykładowcami byli Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Geodezji w Urzędzie 

Wojewódzkim w 
Opolu oraz doradca Prezesa NajwyŜszej Izby Kontroli.  

 
6. Zorganizować szkolenie dla członków komisji budŜetowych. 

W dniu 6 listopada 2008 r. przeprowadzono szkolenie dla komisji budŜetowych, w 
którym wzięło udział 55 osób. Na szkoleniu omówiono zagadnienia dotyczące roli i 
znaczenia komisji budŜetowej w procesie opracowywania i uchwalania budŜetu oraz 
praktyczne problemy wykonywania budŜetu w świetle działalności kontrolnej RIO. 
Wykładowcami byli pracownicy Izby. 
 

7. Opracować koncepcję zamieszczania na stronie internetowej informacji 

przekazywanych w Biuletynie Informacyjnym. 
Opracowano i wdroŜono koncepcję zamieszczania na stronie internetowej informacji 

przekazywanych dotychczas w Biuletynie Informacyjnym. Na stronie internetowej Izby 
(www.rio.opole.pl) zamieszczane są wszystkie rodzaje materiałów dotychczas zawartych 
w publikacji Biuletyn Informacyjny RIO w Opolu. Rozbudowana struktura menu strony 
internetowej porządkuje układ informacji w sposób tematyczny. Ponadto w zakładce 
poświęconej Biuletynowi w menu zawarte są informacje archiwalne o zawartości 
Biuletynów Informacyjnych z lat poprzednich. 

 
8. Zamieszczać w witrynie internetowej Izby informacje o wynikach działalności 

nadzorczej, opiniodawczej, analitycznej i kontrolnej RIO wg opracowanej koncepcji.  

Na stronie internetowej publikowane są na bieŜąco między innymi, materiały 
dotyczące działalności nadzorczej (porządek obrad, podjęte uchwały Kolegium), 
opiniodawczej (opinie wydane przez składy orzekające), analitycznej (sporządzone 
raporty i analizy) oraz działalności kontrolnej (wykaz aktualnie prowadzonych kontroli 
oraz wystąpienia pokontrolne). RównieŜ zamieszczane są informacje dotyczące budŜetu 
j.s.t., klasyfikacji budŜetowej, sprawozdawczości budŜetowej, podatków i opłat lokalnych, 
zmian przepisów prawnych, wyjaśnień i interpretacji Ministerstwa Finansów oraz innych 
urzędów.  

 

9. Prowadzić strony Biuletynu Informacji Publicznej RIO w Opolu.  

Izba prowadzi stronę Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem 
www.bip.rio.opole.pl. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Strona zawiera 
aktualizowane na bieŜąco informacje dotyczące uchwał Kolegium RIO, stanu 
przyjmowanych spraw w zakresie działalności nadzorczej i opiniodawczej, dokumentacji 
kontroli zakończonych czynnościami pokontrolnymi, wystąpień pokontrolnych oraz ofert 
pracy. 

 

10. Zamieszczać na stronach BIP dokumentację z przebiegu kontroli. 

Na stronie BIP Izby zamieszczana jest dokumentacja z przebiegu kontroli oraz 
wystąpienia pokontrolne przekazane administratorowi strony przez Wydział Kontroli 
Gospodarki Finansowej. 

 
11. Sporządzić informacje dotyczące działalności Izby dla potrzeb Sprawozdania KR 

RIO dla Sejmu za 2007 r.  
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W wyznaczonych terminach przekazano stosowne materiały dla Izb opracowujących 
poszczególne części Sprawozdania z działalności regionalnych izb obrachunkowych oraz 
z wykonania budŜetu przez jednostki samorządu terytorialnego za 2007 r. i tak: dla RIO 
Szczecin, RIO Poznań przekazano materiały 29 lutego 2008 r., RIO Zielona Góra  - 3 
marca 2008 r. RIO Olsztyn - 5 marca 2008 r., do RIO Wrocław, RIO Katowice – 14 
marca 2008 r., RIO Poznań – 26 maja. Informacje zawierały dane statystyczne oraz 
rozbudowaną część opisową. Dotyczyły one wszystkich aspektów działalności Izby.  

 
12. Przygotowywać publikacje i analizy o zasięgu krajowym do miesięcznika rio – 

„Finanse Komunalne” oraz dla potrzeb KR RIO. 

W 2008 r. w „Finansach Komunalnych” ukazały się następujące publikacje 
pracowników naszej Izby:  
− Czy skutki zwolnienia podatkowego są toŜsame ze skutkami ulgi podatkowej? – 

Aleksandra Sędkowska, Klaudia Stelmaszczyk (Nr 1-2/2008), 
− Udzielanie pomocy przez jednostki samorządu terytorialnego innym jednostkom 

samorządu terytorialnego – Arkadiusz Talik (Nr 3/2008), 
− Nieprawidłowości w udzielaniu zamówień publicznych – wnioski z kontroli 

przeprowadzonych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Opolu – Robert Kaleta 
(Nr 4/2008), 

− Kontrola sprawozdawczości budŜetowej jednostek samorządu terytorialnego przez 
regionalne izby obrachunkowe  – Aleksandra Bieniaszewska, Barbara Wołczak (Nr 
5/2008), 

− Nieprawidłowości w doręczaniu decyzji podatkowych ustalane podczas kontroli 
gospodarki finansowej prowadzonej przez regionalne izby obrachunkowe – 
Aleksandra Sędkowska, Klaudia Stelmaszczyk (Nr 6/2008), 

− Wyniki kontroli gospodarki finansowej samorządowych instytucji kultury – Grzegorz 
Czarnocki (Nr 7-8/2008), 

− Limity wydatków wieloletnich w orzecznictwie regionalnych izb obrachunkowych – 
Arkadiusz Talik (Nr 9/2008), 

− Realizowanie zadań w dziedzinie kultury za pośrednictwem instytucji kultury w 
aspekcie wyników kontroli RIO – Aleksandra Bieniaszewska, Grzegorz Czarnocki 
(Nr 10/2008). 

 
13. Prowadzić doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów w bieŜącej 

gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego. 

W 2008 r. udzielono jednostkom 30 pisemnych odpowiedzi, wyjaśnień i interpretacji 
przepisów związanych z gospodarką finansową j.s.t. w tym w zakresie podatków i opłat 
lokalnych. W toŜsamym zakresie przedmiotowym udzielano takŜe licznych konsultacji 
telefonicznych i osobistych w siedzibie Izby. 
 Ponadto na stronie internetowej na bieŜąco zamieszczano aktualne informacje z 
zakresu gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.  

 
14. Prowadzić komputerowy rejestr publikacji dotyczących finansów samorządowych 

ukazujących się w Biuletynach RIO, Finansach Komunalnych i Finansach 

Publicznych. 
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W oparciu o miesięczniki: „Finanse Komunalne”, „Finanse Publiczne” oraz biuletyny 
informacyjne regionalnych izb obrachunkowych, prowadzono komputerowy rejestr 
publikacji dotyczących finansów publicznych dostępny na stronie internetowej Izby.  

 


